
     Nieuwsbrief voor ouders 

     november-december 2018 

Vosselarestraat 20, 9850 Landegem - 09 321 92 65 - 0498 52 89 65 
 

secretariaat@gslandegem.be - directie@gslandegem.be 

Woordje van de directeur 

Het einde van het eerste trimester nadert met rasse schreden. Het 

schooljaar lijkt nog maar net begonnen en we kijken al uit naar het 

einde van dit kalenderjaar. Het eerste trimester vloog voorbij.  

In plaats van nog wat lekker buiten te spelen na het huiswerk, vlei-

en we ons nu gezellig binnen. De duisternis overvalt ons, na de 

jaarlijkse intrede van het winteruur, immers al rond vijf uur.  

De kinderen zaten echter niet stil. Ze maakten kleine en grote leer-

sprongen, leerden nieuwe kennis en vaardigheden. Ze werden en 

worden actief aan het werk gezet om samen tot goede oplossingen 

te komen: leren met en van elkaar, elk op hun niveau en tempo en 

telkens met de nodige zorgen van juf, meester of zorgjuf. Samen 

komen we er wel is de juiste instelling en ons motto op onze 

school! 

Nu de ‘Sint-en-Piet-kriebels’ weer wat wegebben, stappen we weer 

vol ijver verder op het leerpad, de ‘stressy’ periode van de proef-

werken tegemoet. Daarna volgt een ontspannender weekje waar 

meer tijd besteed kan worden aan nieuwjaarsbrieven schrijven, 

een kerstgeschenk knutselen, meer tijd om met elkaar om te gaan, 

een kerstfeestje te houden … . Dit zijn ook mooie en dierbare 

‘leer’momenten die de kinderen zullen koesteren.  

Ik wil dan ook alvast langs deze weg alle kinderen, alle ouders en 

het hele schoolteam een prettig eindejaar wensen!  

Graag wou ik 2018 eindigen met een wijze gouden tip van Rabbi 

Hillel: “Behandel een ander zoals jijzelf behandeld wilt worden” . 

 

Meester Philippe 



    Veldcross Theatervoorstelling vluchtwegen 

Elk jaar kunnen de kinderen 
zich van hun sportiefste kant 
laten zien op de scholenveld-
loop. Na wat looptraining op 
school waren de kinderen 
klaar voor het echte werk op 
zondag 14 oktober. 
‘t Wilgennest werd vertegen-
woordigd door het meest aan-
tal deelnemers.  
Met een beetje gezonde zenu-
wen verschenen de kinderen 
aan de start.  

 
Veel enthousiaste supporters riepen 
onze kinderen toe. 
Wij mogen ons opnieuw de sportief-
ste school van Nevele noemen nadat 
wij heel wat podiumplaatsen verover-
den. Veel individuele medailles wer-
den gewonnen maar ook bij de esta-
fette was onze school de eindwin-
naar.   
Bovendien zijn wij heel erg trots op 
alle deelnemers want zij toonden 
durf, sportiviteit, enthousiasme en 
volharding naar de eindmeet toe! 

Op vrijdag 9 november konden de kinderen van het 5
de

 leerjaar ge-

nieten van een theatervoorstelling uitgevoerd door het jeugdtheater 

‘Kip met kop’. Het stuk ‘Vluchtwegen’ is een krachtig hedendaags 

stuk over eenzaamheid, vriendschap en hoop. Het vertelt het span-

nende verhaal van Andrea en Riva, twee kinderen die met hun fa-

milie op de  vlucht zijn voor het geweld en de groeiende haat van 

de omgeving in hun eigen thuisland. 

Met dank aan Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe dat deze voor-

stelling met steun van de provincie Oost-Vlaanderen gratis aan-

bood voor onze leerlingen. 



          Theatervoorstelling ‘Druk, druk, druk 

De Fairtrade/ECASSEF-markt was een schot in de roos. 
Het 6

de
 leerjaar was heel enthousiast om aan de kraampjes staan en 

de producten te verkopen. 
Iedereen  keek er enorm naar uit om snoepjes, chips, chocolade en 
de spulletjes uit Ecuador, … te kopen. 
Voor alle kinderen was het de eerste keer en de pret in hun ogen 
was leuk om te zien. 
 
Voor één keer mochten de kinderen dingen eten en drinken die an-
ders op school niet toegelaten zijn. Bovendien kozen ze zelf waar ze 
zin in hadden. 
Door dergelijke markt te houden en de nodige info krijgen,  groeit er 
een zekere solidariteit van de kinderen naar hulporganisaties toe. 
Ook al is het een land ver weg. Met de opbrengst kan ECASSEF de 
lokale boeren en hun gezinnen helpen,  medische kosten, huizen 
bouwen, schoolkosten, … worden ermee gefinancieerd. 
Tevens komt het aspect van het belang van Fairtrade aan bod. Zo 
leren de kinderen dat ze de boeren en hun gezinnen uit het zuiden 
op deze manier kunnen helpen. 
 
Dank aan iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft om dit project 
te realiseren. 

Op dinsdag 20 november gingen we met alle klassen kijken naar de 
theatervoorstelling “Druk,druk,druk” van Jo Derycke. Tijdens deze 

voorstelling liet hij ons enkele wonderbaarlijke 
dingen zien. 
 

In het begin van de show liet Jo een witte duif 
verdwijnen, die op het einde uit het niets weer 
te voorschijn kwam. De show die oorspronke-
lijk een zeepbellenshow ging worden, groeide 
uit tot een voorstelling met nog meer wonder-
baarlijke acts. Zoals, zijn gsm die onver-
wachts vuur vatte door een erg boze dame 
aan de andere kant van de lijn, een tekening 
van een gezicht die hij op een groot bord 
maakte kwam magisch tot leven. Zo liet hij de 
kinderen ook geloven dat een lege doos 

enorm zwaar was en konden ze deze doos niet opheffen. 

Plots ving hij “lucht” op in een ton, waar enkel bovenaan een klein 
gaatje zat. Op zich niks bijzonder dachten we allemaal.  

Maar wat iedereen verbaasde was dat hij plots rookkringen in de 
lucht kon laten verschijnen door 
simpelweg op de achterkant van de 
ton te slaan. 

 

Onze kinderen gingen echt met 
verwondering terug naar school.  
Het was dan ook een zeer leerrijke 
en geweldige ervaring. 

 



Grootouderfeest 

In kleine groepen volgden de grootouders samen met hun kleinkind 
een circuit van 7 locaties. De kinderen vertellen zelf wat hen bij-
bleef. 

In het lokaal van Kadeeke vertelde mijn meme van vroeger. Opa 
bekeek oude foto’s van Landegem. Er was een knipblaadje van 
een heel strenge meester! 

In de serre kon je heel veel tekenen! Vooral uilen want onze groot-
ouders zijn zo wijs als een uil. Mijn oma weet alles over de natuur 
en vogels! 

 

 

 

In de rekenklas was er een smartgame. Ik werkte met de flitskaar-
ten! Wij bekeken ook foto’s op het digitale bord. In de computerklas 
werken was plezant omdat oma me hielp. 

 

Terwijl de grootouders koffie dronken kregen ze iets lekker. 

Wij kregen ook een drankje hoor! En letterkoekjes! 

Er waren oude spelen van hout. Sommige spellen waren moeilijk 
maar we hebben  veel gelachen. Ik heb gebiljart met mijn opa! 

 

 

 

 

 

 

In de taalklas heb ik met mijn oma een dictee op een leitje ge-

daan. We hebben ook een blaadje gemaakt met gekke zinnen.  

Oma vond de foto van mij met de uil op mijn hoofd leuk! Het 
was een zwart wit foto die we daarna inkleurden net zoals 
vroeger. Pepe zei dat hij het uiltje van klei dat ik had gemaakt 
zou ophangen. 

Nieuwjaarsreceptie 

 

 

Vrijdag 11/01/2019 organiseert het ou-

dercomité een nieuwjaarsreceptie op 

school van 15u45 tot 17u. 

Iedereen welkom! 



 

 

 

  

 

 Octopusschool 

Sinds dit schooljaar 2018-2019 

zijn wij, dankzij de gemeente, een 

octopusschool.Met het octopus-

plan werken wij aan een duur-

zaam woon-schoolverkeer en 

kindvriendelijke schoolomgeving. 

Eerst hadden we de strapdag op 

21 september. Met de donkere 

dagen in het verschiet start onze 

flits-campagne. De leerlingen pro-

beren de 4 octopusflitsstickers te 

verdienen. Dit kunnen ze door 

steeds hun fluojas te dragen. 

Hopelijk zal iedereen uiteindelijk zijn 4 stickers verdienen. 

Schaatsavond 

Op 30 November ging naar jaarlijkse tra-
ditie de schaatsavond door. Met 84 in-
schrijvingen was het een topeditie. Som-
mige zetten aarzelend hun eerste stap-
jes op het ijs en ondervonden dat het 
met vallen en opstaan leren is. Anderen 
maakten indruk met hun schaatskunsten 
en zeker met het snelle rondjes schaat-
sen op de buitenbaan. Maar aan de 
stralende gezichten te zien heeft ieder-
een genoten. We sloten de avond gezel-

lig af met een drankje 
in de bar. Op naar de 
editie van volgend 
jaar, we kijken er al 
naar uit!  

 

Het oudercomité.   



Smulactie 

       Kronkeldiedoe 

Wat zijn we trots! ❤️ 
 
Zaterdag 15 december mogen we maar liefst 1645 koeken-
dozen met veel plezier verdelen in Landegem.  
We zijn jullie: ouders, leerlingen, vrienden, familie daar su-

per dankbaar voor.  
Een dikke dankjewel voor elke leerling 
die zijn/haar steentje heeft bijgedra-
gen.  
De opbrengst van de Smulactie zal 
ieder kind ten goede komen.  
Bedankt  
De Ouderraad. 
 

De eersteklassers waren vol verwachting! In de klas hadden ze als 

voorbereiding een dansje en een liedje geleerd en de tekeningen op 

het blaadje kronkelden van plezier! 

En ja hoor! De sporthal van Nevele bleek een waar kinderparadijs. 

Er werden 14 activiteiten aangeboden in een doorschuifsysteem. 

Het ging van klimtoestellen, een reusachtig opblaasbare rups met 

hindernissen en tegenwind, een opblaasbaar klauter- en glijkasteel, 

steps en allerlei gekke fietsen tot schommelschijven, evenwichtstoe-

stellen en een heuse klimmuur. Circusattributen en ballonnen waren 

er ook.  

 

De kinderen hadden de hele namiddag glunderende gezichtjes en 

na afloop blozende gezichtjes. Op het einde werd er afgerond met 

een gezamenlijk bewegingslied, het kronkeldidoelied. Moe werden 

we weer naar school gebracht.  

Nogmaals dank aan alle chauf-

feurs ! Nog meer foto’s zijn er te 

bekijken op de website van de 

school. 



  

Dag van de leerkracht 

Voor 'de dag van de leer-
kracht' legde de directeur zijn 
leerkrachten op een zéér bij-
zondere en opmerkelijke ma-
nier in de watten! Klokslag 
7u15 werd de schoolpoort 
geopend voor ons. In de ref-
ter werden we vol nieuwsgie-
righeid verwacht... 8 ouders, 
professionele kapsters en 
manicures, verzorgden ons 

van gelakte nagels, opge-
stoken kapsels, geknipte 
coupes, gewassen én ge-
brusht haar! Ondertussen 
zorgde het oudercomité 
voor een lekker ontbijt en 
nam onze toezichten op de 
speelplaats over. Een war-
me dankuwel aan het ou-
dercomité, de ouders die 
ons van een knipbeurt en 

manicure hebben voorzien 
en de directeur! Wij hebben 
honderduit genoten!  

Teambuilding 

Zaterdag 17 november gingen we met de leerkrachten op teambuil-

ding! 

Juf Flore en juf Julie namen de or-

ganisatie op zich.  

De andere leerkrachten hadden 

geen idee wat hen te wachten 

stond. 

We verzamelden om 14.30u op 

school. 

We werden verwacht in Vinkt bij 

Movemint. Daar speelden we een 

spel tegen elkaar.  

Allerlei opdrachten brachten we tot 

een goed einde.  

De activiteit was een schot in de 

roos. 

Daarna trokken we terug naar 

school om een heerlijk aperitiefje te 

drinken.  

Verder speelden we een plezante 

quiz. 

We haalden allerlei babyfoto’s van 

de juffen en meesters naar boven. 

Ook werden er vragen over elkaar 

gesteld om elkaar nog beter te le-

ren kennen. 

We aten frietjes met stoofvlees. 

De avond werd afgesloten met 

een karaoke en onze beste dans-

moves. 

Een dag die voor herhaling vat-

baar is! 



 

Cadeautje van de sint 

Op 4 december kregen wij hoog bezoek van 
de Sint en zijn pieten. Alle klassen verrasten 
de Sint met een dansje of liedje. Er bleken 
dit jaar geen stoute kinderen te zijn want de 
Sint bracht heel wat leuks mee voor de kin-
deren. Eén van die cadeautjes was een be-
zoekje aan poppentheater Pedrolino voor de 
hele school.  

 

We woonden met de volledige school de 
voorstelling ‘De Staf van Sinterklaas’ bij op 6 
december in De Klaproos.  

 

 

Tegenwoordig hebben vele mensen geen schoorsteen meer, of de pijp is 
te smal waardoor Zwarte Piet er onmogelijk nog door kan. Hoe doet Sin-
terklaas dat dan om bij alle kinderen binnen te geraken om het speel-en 
snoepgoed te brengen? Emiel, een arm weesjongetje dat bij zijn oom 
Jules woont, hoort het geheim van Sinterklaas zelf. De magische Staf 
van de Sint opent alle deuren. Uiteraard zijn er al enkelen met niet zo’n 
goede bedoelingen geïnteresseerd in die wonderstaf!  

 

Niet alleen de Staf verdwijnt, ook de Sint zelf valt nergens meer te be-
speuren.  

Pierke krijgt van de politie een speurhond om de Sint terug te vinden..  

 

De leerlingen én leerkrachten genoten met volle teugen van deze amu-
sante voorstelling met de nodige portie humor en spanning!  



       KALENDER 

JANUARI 

 

9 jan  zwemmen L1-L3-L5 
11 jan  attituderapport 

18 jan  Alles met de bal 

23 jan  zwemmen L2-L4-L6 

DECEMBER 

 
4dec  sint op bezoek 

6 dec   Pedrolino 

11 dec studiekeuze derde  

  graad in de Klaproos 

12 dec zwemmen L1-L3-L5 

21 dec  rapport  

Mortier Luka 03-11-2007 

Van Daele Eline 06-11-2012 

Van Heule Lore 10-11-2008 

Nevejans Juliette 11-11-2012 

Kurt Adoré 12-11-2010 

De Cock Jelle 14-11-2008 

Laforce Lena 14-11-2011 

De Mey Madelon 24-11-2011 

Van Heule Remi 24-11-2010 

Moors Louis 26-11-2010 

Roose Axelle 26-11-2009 

De Vleesschauwer  

Jade 27-11-2007 

De Smet Mauro 30-11-2011 

De Smet Mona 30-11-2011 

                             JARIG! 

Van Mulders Oona 02-12-2009 

De Kezel Elodie 03-12-2012 

Mestdagh Emilie 03-12-2012 

Buyse Marie 04-12-2008 

Dhondt Juline 09-12-2012 

Van de Vondel Alicia 09-12-2009 

Logbo Lenny 10-12-2008 

Ashkzaran Arsalan 11-12-2009 

Cornelis Gaëtan 14-12-2006 

De Block Arthur 17-12-2007 

Heersmink Cédric 18-12-2007 

Lintermans Lars 19-12-2011 

Lintermans Lena 19-12-2011 

De Munter Manon 20-12-2006 

Vanderbeken Marie 21-12-2012 

De Roeve Jules 22-12-2007 

Philips Lukas 25-12-2007 

De Keer Carole 31-12-2009 

Kerstvakantie
Van 22 december tot 6 januari 


